
Salut registra quatre defuncions 
més a Lleida per coronavirus i  
el nombre de morts s’eleva a 40
En les darreres hores d’han confirmat 110 nous positius a la 
demarcació, mentre que 19 persones han estat donades d’alta
Lleida
ACN
El Departament de Salut ha con-
firmat que en les darreres hores a 
les comarques de Lleida han mort 
quatre persones amb coronavirus 
SARS-CoV2, 3 d’elles a la regió sa-
nitària de Lleida i 1 a la regió de 
l’Alt Pirineu i Aran. Aquestes de-
funcions eleven la xifra de víc-
times mortals a 40. Així mateix, 
també han informat de 110 casos 
positius nous que eleven el total 
d’infectats a 604. 

D’aquests nous casos, 94 s’han 
registrat a la regió sanitària de 
Lleida i 16 a la regió de l’Alt Piri-
neu i Aran. Així mateix, també 
augmenta fins a 19 el nombre de 
persones que en les darreres ho-
res han estat donades d’alta, 14 
a la regió de Lleida i 5 a la d’Alt 
Pirineu i Aran. Amb aquestes ja 
són 65 les altes hospitalàries a la 
demarcació.

De les 235 persones que es-
tan actualment ingressades amb 
coronavirus, 194 es troben en 
centres hospitalaris de la regió 
de Lleida. D’aquestes 122 estan 
a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida (HUAV), 90 
dels quals estables a planta i 32 es 
troben a l’UCI. 29 persones més 
es troben ingressades a l’Hospi-
tal Universitari de Santa Maria de 
Lleida, 21 de les quals estan esta-
bles a planta i 8 es troben a l’UCI. 
43 persones estan ingressades en 
centres privats, totes estables a 
planta.

Les 41 persones que estan in-
gressades amb coronavirus en 
centres hospitalaris de la regió 
sanitària Alt Urgell i Pirineu es tro-
ben estables a planta. D’aques-
tes, 13 persones estan ingressa-
des a l’Espitau Val d’Aran; 15 a 
l’Hospital Comarcal del Pallars a 
Tremp; 3 persones a la Fundació 
Sant Hospital de la Seu d’Urgell; i 
10 a l’Hospital de Cerdanya.

D’altra banda, el govern d’An-
dorra va informar ahir de la de-

tecció de 39 nous casos de coro-
navirus al país, amb la qual cosa 
ja n’hi ha 300 d’actius, i la quarta 
víctima per coronavirus al país. 

Pel que fa a les dades de Ca-
talunya, el Departament de Salut 
va informar ahir de 763 positius 
nous, que eleven la xifra total a 

15.026. Del total de casos acumu-
lats, fins ara han mort amb la Co-
vid-19 un total de 1.226 persones, 
xifra que inclou les 156 víctimes 

d’ahir. Pel que fa al nombre total 
d’afectats pel coronavirus a Cata-
lunya, un total de 1.391 persones 
estan greus. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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L’Exèrcit desinfecta la residència de Sort Compromís per 
Tremp demana 
l’ajornament de 
taxes a l’ajuntament

El Grup Bon 
Preu tancarà els 
diumenges durant 
la crisi del covid-19 

CGT denuncia 
la precarietat del 
personal de neteja 
de l’Arnau 

El PP de Lleida 
demana una pla 
pels menors amb 
pares contagiats 

Davant la situació d’emergèn-
cia generada pel COVID-19, el 
Grup Municipal Compromís per 
Tremp ha demanat a l’Ajunta-
ment,  l’aprovació d’un paquet 
de mesures econòmiques i fis-
cals que inclou: L’exempció de 
la taxa per la recollida de resi-
dus, de l’aigua o d’ocupació de 
la via a aquells negocis que no 
puguin obrir i un ajornament 
de l’IBI a tots els ciutadans.

El grup català de supermercats  
Bon Preu va anunciar ahir que 
a partir del diumenge 5 d’abril 
i fins que duri l’estat d’alarma 
pel covid-19, els seus super-
mercats romandran tancats els 
diumenges. Segons l’empresa, 
s’ha prés aquesta desició per 
“garantir la salut i el descans 
del personal”. Durant la Setma-
na Santa també es reduiran els 
horaris habituals. 

El sindicat CGT va anunciar ahir 
que denunciarà a inspecció de 
treball l’empresa encarregada 
de la neteja de l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida, per 
la manca de seguretat per pro-
tegir-se del covid-19. Les treba-
lladores denuncien que les fan 
treballar en zones conflictives 
de l’hospital sense les màximes 
garanties.

El portaveu del grup municipal 
del PP a Lleida, Xavier Palau, va 
demanar ahir a la Paeria que 
s’elabori, si no s’ha fet ja, un 
pla per saber com actuar en els 
casos on hi hagi menors que es 
quedin sense ningú que es pu-
gui fer càrrec d’ells perquè els 
seus pares hagin estat conta-
giats per coronavirus o hagin 
d’estar aïllats.

L’Asociación Paisanos Xinos de 
Lleida va realitzar aquest migdia 
la donació de 2.000 mascaretes 
a l‘Ajuntament de Lleida, perquè 
en puguin fer ús els treballadors 

i treballadores dels serveis es-
sencials de la ciutat. Fa dues set-
manes, la mateixa associació ja 
va donar 2.000 mascaretes als 
Mossos i la Guardia Urbana.

Cada dia dos trompetistes surten 
al seu balcó d’un edifici del carrer 
Baró de Maials de Lleida per in-
terpretar algunes cançons i així 
amenitzar aquests dies confina-

ment als seus veïns. Ahir va ser 
el torn del clàssic “Sóc de l’Oest”, 
del cantautor lleidatà David Este-
rri, més conegut com Lo Pardal 
Roquer.

La comunitat xinesa dóna 
2.000 mascaretes a la Paeria

Trompetes al carrer Baró de 
Maials durant el confinament

FOTO: Paeria/ L’alcalde Miquel Pueyo va rebre la donació FOTO: L.M. / Cada dia els dos trompetistes surten al balcó

Quasi 4.000 empreses 
de la demarcació ja 
s’han acollit als ERTOs
Els expedients de regulació temporal 
afecten a més de 20 mil treballadors
Lleida
ACN
Lleida ja té 3.792 empreses que 
s’han acollit als expedients de re-
gulació temporal d’ocupació (ER-
TO) durant la crisi provocada pel 
covid-19. Això ha afectat a 21.651 
assalariats. La majoria d’aquests 
expedients s’han fet efectius du-
rant la darrera setmana, ja que 
divendres passat, dia 20 de març, 
només s’havien registrat 3.388 
expedients.

Pel que fa a Catalunya, es man-
té la tendència a l’alça i ja hi ha 
prop de 509.000 treballadors 
afectats per un expedient de re-
gulació temporal d’ocupació , 
50.000 més que divendres pas-
sat, segons les últimes dades del 
departament de Treball, una xifra 
que s’ha més que duplicat en una 
setmana. En concret, hi ha 7.042 
empreses més que s’han aco-
llit a la mesura en un dia, quan 
n’eren 58.843, i se situen ja en les 
65.885. La segona setmana d’es-

tat d’alarma havia començat amb 
244.260 treballadors afectats per 
26.290 expedients de regulació 
temporal de l’ocupació. 

Davant d’aquesta allau d’ex-
pedients, el Col·legi de Gestors 
Administradors de Catalunya, 
veu “inviable” poder tramitar-los 

tots abans del 3 d’abril, data que 
el govern estatal ha decretat com 
a límit per a que les empreses es 
puguin acollir als ERTO.

Tot i aquesta situació, ahir els 
supermercats de Lleida van tor-
nar a registrar molta afluéncia de 
compradors durant tot el dia.

FOTO: Núria García / Cues als supermetcats de Lleida
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